Betreft: Inleiding financieel overzicht 2012
Broeders en zusters,
Het jaar 2012 was voor onze gemeente in financieel opzicht een spannend jaar. Op 13 december
2011 peilde de kerkenraad in een goed bezochte gemeentevergadering het draagvlak voor nieuw
financieel beleid. Dit nieuwe beleid was omschreven in het rapport “De gevende gemeente”. In dit
rapport werd eerst een Bijbels fundament gelegd onder onze verantwoordelijkheid om naar
vermogen ook financieel ons steentje bij te dragen. Verwacht mag worden dat wij van wat de Here
ons toevertrouwt, dankbaar en blijmoedig willen geven voor Zijn Koninkrijk en kerk.
Wat het nieuwe beleid betreft was het voornemen om in plaats van drie twee collectes per eredienst
te houden en de waardes van de collectebonnen aan te passen. De collectes voor rente en aflossing
zouden worden geschrapt. We zouden niet meer collecteren voor de kerk, behalve op bid- en
dankdagen. Een heel belangrijk onderdeel was de introductie van een zogenaamde ‘kerkelijke
bijdrage’ met een verzoek aan alle leden om vooraf een concrete toezegging te doen. Op die wijze
zouden we dan de gelden kunnen vergaren die nodig zijn om in de kosten van ons eigen gemeentelijk
leven te voorzien. Het jaar 2012 noemden we ‘een overgangsjaar, waarin het handelen er op gericht
zou zijn om de inkomsten en uitgaven vanaf 2013 in evenwicht te hebben’.
Nu het boekjaar is afgesloten en de cijfers op een rij zijn gezet, kunnen we de balans opmaken. Met
dankbaarheid stellen we vast dat het jaar 2012 kan worden afgesloten met een beperkt verlies van €
1.907,--. Verder is er, ondanks de beperking van het aantal collectes per dienst, via de collectes een
kleine € 2.500,-- meer binnengekomen dan begroot. De inkomsten uit kerkelijke bijdragen namen ten
opzichte van 2011 wel met afgerond € 10.000,-- toe maar bleven toch ongeveer € 14.500,-- achter op
de begroting.
Bij de oprechte dankbaarheid voor de offervaardigheid in de gemeente blijft er dus ook zorg.
Geconcludeerd moet worden dat wat we door het afschaffen van de collecte voor de kerk nu voor
ons eigen gemeenteleven inkomsten missen, die onvoldoende worden goedgemaakt door een
hogere kerkelijke bijdrage. Gelukkig waren er in 2012 enkele meevallers waardoor het exploitatie
tekort nog meevalt. Maar we kunnen er natuurlijk niet op rekenen dat zulke meevallers er ook in
2013 zullen zijn.
Er valt een bemoedigende stijging waar te nemen in het aantal leden dat een kerkelijke bijdrage
geeft. In 2011 bedroeg dit 51% van de leden, in 2012 64%. De eerlijkheid gebiedt dan weer wel te
zeggen dat gehoopt was op groei naar een hoger percentage. We blijven daarop hopen en aan
werken. De kerkenraad realiseert zich daarbij dat er onder de 36% van de leden die geen kerkelijke
bijdrage toezegt, broeders en zusters zijn voor wie het eenvoudigweg onmogelijk is om dat te doen.
Ook dat er daaronder zijn die hun gaven, materieel en immaterieel, op een andere wijze maar met
evenveel liefde inzetten. Toch meent de kerkenraad in verlaging van die 36% een mooie uitdaging te
mogen zien. Bijvoorbeeld omdat hij toch nogal eens stuit op wat in het rapport “Gevende gemeente”
wordt aangeduid met ‘onwetendheid’.
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In datzelfde rapport is de inschakeling van een ‘kerkelijk functionaris financiën’ (kff) aangekondigd.
Intussen is br. X als zodanig benoemd en ook al actief geweest. Het behoort tot zijn taak navraag te
doen als er op een verzoek om een toezegging voor een kerkelijke bijdrage voor 2012, ook na een
herinnering, geen enkele reactie kwam. Op een eerste verzoek reageerde 44% van de
aangeschrevenen. Na een herinnering heeft van de overige 56% slechts 17% alsnog gereageerd. De
lage respons kan te wijten zijn aan het feit dat we aan het nieuwe systeem moeten wennen. Brieven
en e-mails blijven trouwens wel vaker zonder opzet onbeantwoord liggen. Sommigen kunnen
gedacht hebben: Ik geef al een vaste bijdrage en hoef dat niet meer via een formulier te melden. Er
zijn ook leden die ons hebben laten weten sowieso moeite te hebben met de meer persoonlijke
benadering van het nieuwe systeem. Alvorens voor 2013 opnieuw per brief een toezegging te
vragen, zal de kerkenraad de nieuwe gang van zaken evalueren maar hij wil dat wel graag kunnen
doen op basis van een zo breed mogelijk inzicht in wat er in de gemeente leeft. Wij verzoeken u dan
ook eventueel een broederlijk telefoontje van br. X in dat licht te ontvangen en even
broederlijk/zusterlijk te beantwoorden.
Intussen heeft de kerkenraad bovengenoemde evaluatie niet nodig om oog te hebben voor de
realiteit. Er gaat een economische crisis over ons land die ook onze gemeenteleden raakt. Mede
daarom presenteert de kerkenraad een begroting met ingrijpende bezuinigingen. Deze zullen
voelbaar zijn. Maar willen we het jaar 2013 afsluiten zonder tekort – en dat hebben we besloten –
dan zijn deze bij de huidige stand van zaken onvermijdelijk. Zegene de Here onze gemeente ook in dit
opzicht!
Uw kerkenraad
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